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Functieprofiel hoofd ICT  

Wie zijn wij? 
Kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij. De vraag die speelt is of wij hen ook echt 
voorbereiden op hun en onze toekomst. In een hoog tempo vinden op diverse terreinen 
veranderingen plaats, binnen het onderwijs en in onze maatschappij. De ontwikkeling naar een open 
digitale samenleving is een van die grotere veranderingen die nu plaatsvindt. Dat vraagt van het 
Esdal College toekomstgericht onderwijs. Het samenwerken in een professionele leergemeenschap 
lijkt daarvoor een kansrijke richting. Onderwijskundig leiderschap met de focus op het voortdurend 
verbeteren van het onderwijs en stimuleren van ontwikkeling, van leerlingen en medewerkers, 
binnen en buiten de school. De ICT moet deze ontwikkeling ondersteunen. 
 
Het Esdal College is een openbare brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en 
gymnasium. De school bestaat uit zes afzonderlijke locaties, elk met een eigen cultuur, 
studierichtingen en onderwijsaanbod. Op centraal niveau kent het Esdal College een bestuursbureau 
van geringe omvang.  Met een leerlingaantal van circa 2.600 leerlingen is het Esdal College een van 
de grotere scholengemeenschappen in Drenthe. Als gevolg van krimp wordt de komende jaren een 
daling van het aantal leerlingen verwacht. De scholengemeenschap biedt werkgelegenheid aan circa 
330 medewerkers. Uitgangspunt voor het Esdal College is het openbare karakter. Hierbij wordt in de 
organisatie zorg gedragen voor de centrale waarden: respect, verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid en gemeenschapszin. Door de structuur met verschillende locaties wordt de 
kleinschaligheid van het onderwijs gewaarborgd.  
 
Het Esdal College werkt aan de toekomst en ontwikkeling van zijn leerlingen door in verbinding en 
met aandacht voor mens en maatschappij invulling te geven aan onze visie: 

Hallo toekomst, …  
hier ben ik,  
hier ben jij,  
hier zijn wij! 

 
We hebben onderstaande ambities: 

1. Werken aan de toekomst en intellectuele ontwikkeling van onze leerlingen. 

2. Werken aan de toekomst en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

3. In verbinding en met aandacht voor de mens invulling geven aan ‘Hallo toekomst, hier ben ik, 

hier ben jij, hier zijn wij!’ 

4. In verbinding en met aandacht voor de maatschappij invulling geven aan ‘Hallo toekomst, 

hier ben ik, hier ben jij, hier zijn wij!’ 

 

Wie zoeken wij?  
In 2021 is er een ICT-onderzoek uitgevoerd naar de voorgenomen ICT-keuzen en de organisatie van 
de ICT-functie binnen de school. Van jou als hoofd ICT wordt verwacht dat je een vervolg geeft aan 
de onderschreven hoofdlijnen van dit ICT-onderzoek en aan de analyse die naar aanleiding van dat 
onderzoek is opgesteld m.b.t. de nieuwe structuur van de ICT-organisatie. Als hoofd ICT ben jij 
verantwoordelijk voor onze technische IT-infrastructuur. Met jouw team zorg jij voor de inkoop, 
inrichting, uitrol en het beheer van onze (mobiele) apparatuur, computers, virtuele infrastructuur, 
netwerk, switches, firewalls en ons datacenter (op de campus in Emmen, locaties Klazienaveen, 
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Oosterhesselen en Borger  en in de Cloud). Je geeft als hoofd ICT leiding aan een team van ICT-
medewerkers. Je stelt jouw team in staat hun werk zelfstandig goed uit te kunnen voeren. 
Je bent verantwoordelijk voor het, beveiligen en bewaken van de ICT-diensten, het adviesproces 
vanuit jouw cluster, IT-beleid en budget en zorgt ervoor de IT-beheerprocessen zoals 
incidentmanagement, continuïteitsmanagement, changemanagement, securitymanagement, 
capaciteitsmanagement en configuratie management zijn belegd en ingericht. 
Je bent organisatorisch sensitief, mensgericht en ondersteunt graag. Je schuwt, waar nodig, het 
operationele werk niet. 

 
Het ICT-Team  
Het team ICT is volop in beweging en maakt de omslag van uitvoering naar regie. Medewerkers ICT, 
systeembeheerders en applicatiebeheerders, die eerder per locatie waren georganiseerd worden 
samengevoegd tot één team. Een groep van ongeveer 8 medewerkers draagt zorg voor de 
instandhouding en doorontwikkeling van het informatielandschap. Als hoofd ICT ben je ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het HRM beleid, waaronder opleiding en ontwikkeling, 
administratie, gesprekkencyclus en verzuim. Daarnaast zorg je voor de vakinhoudelijke ontwikkeling 
van de medewerkers, begeleid je nieuwe medewerkers en ondersteun je medewerkers in het 
optimaal kunnen functioneren binnen het team. Je bent in staat om de kennis en ervaring van het 
team te vertalen naar adviezen en plannen. Tevens weet jij mensen te motiveren, enthousiasmeren 
en het beste uit henzelf te halen. 
 

Wat ga je doen?  
• Van het hoofd ICT wordt verwacht dat er een vervolg wordt gegeven aan de onderschreven 

hoofdlijnen van het voornoemde ICT-onderzoek en aan de analyse die naar aanleiding van 
dat onderzoek is opgesteld m.b.t. de nieuwe structuur van de ICT-organisatie; 

• Als hoofd ICT geef je leiding en uitvoering aan de ICT-organisatie die momenteel bestaat uit 
acht ICT-medewerkers; 

• Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal voorgenomen ICT-projecten;  
• Je zorgt voor afstemming in het ICT team, verdeelt de taken, werkwijzen worden 

geoptimaliseerd, prioriteiten worden vastgesteld en afspraken en deadlines worden 
vastgelegd; 

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en inrichting van de ICT-infrastructuur 
en de -architectuur en voor het opstellen en bewaken van een afdelingsbegroting; 

• Je bent op strategisch niveau adviseur van het managementteam en legt verantwoording af 
aan de directeur/bestuurder. 

 

De verantwoordelijkheden van het hoofd ICT 
• Als ervaren hoofd ICT ben je in staat om de innovatieve ontwikkelingen in het onderwijs te 

vertalen naar een gedegen visie en gevolgen voor het ICT-beleid en de ICT-organisatie; 
• Je hebt een duidelijke visie op de mogelijkheden en ontwikkelingen van ICT binnen een 

onderwijsomgeving; 
• Je bent verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van de hoofdlijnen die gebaseerd zijn op 

het onlangs uitgevoerde ICT-onderzoek en voor de realisatie van ICT-projecten; 
• Je bent (mede) verantwoordelijk voor de totstandkoming van een ICT-beleidsplan op basis 

van de missie, visie en het (meer-)jaren plan van de school en verzorgt de uitvoering van het 
ICT-beleid; 

• Je bent verantwoordelijk dat er op een respectvolle manier beweging komt in de organisatie: 
je geeft op een inspirerende en deskundige wijze leiding aan ICT–medewerkers en bouwt 
samen met hen aan een sterk team. 
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Functie-eisen 
• Minimaal opleiding op hbo-niveau; 
• Een afgeronde relevante ICT-opleiding; 
• Kennis van (beleids-) ontwikkelingen op het gebied van ICT; 
• Stevige vakinhoudelijke ICT-deskundigheid en ervaring met ICT-toepassingen en -

infrastructuur (hard- en software); 
• Aantoonbare leidinggevende ervaring;  
• Ervaring in het onderwijs heeft onze sterke voorkeur; 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 

De kandidaat die wij zoeken 
• Kan zowel alleen als in teamverband goed functioneren; 

• Is veelzijdig, flexibel en kan snel schakelen; 

• Is stressbestendig, nauwkeurig en denkt oplossingsgericht; 

• Heeft een assertieve en proactieve werkhouding. 
 

Verder belangrijk om te heten 
• Beschikbaar vanaf eind augustus 2022 voor minimaal vier dagen per week; 

• Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband; 

• De functie moet nog gewaardeerd worden; 

• De vacature wordt eerst intern binnen Noorderwijzer uitgezet; 

• Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Ginette Dam via 

solliciteren@esdalcollege.eu.  
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